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PLA D’OBERTURA -CURS 2020-2021  
(PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC I PROVISIONAL) 

ESCOLA D’ADULTS NATURA 
 

Seguint els criteris de: 

● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandemia per 

Covid-19 (3 de juliol de 2020).   

https://docs.google.com/document/d/1bouIVYz5yMDHTT1LB-

gVGYeZ6fc4T69Mn3_Xs1DKlSE/edit 

  

Aplica a: Escoles d’adults ubicades en territoris que compleixen les mesures de prevenció 

sanitàries i d’higiene i la realització de mesures d’adequació d’espais i de reorganització per 

iniciar la tasca electiva 

! A tenir en compte: 

- Cada escola d’adults elabora el seu Pla d’Obertura (veure punt Elaboració Pla d’Obertura) 

prèviament a l’inici de les activitats presencials.  

- S’ha d’entregar a la Inspecció d’Educació. 

- S’ha d’informar als pares, mares, tutors legals de les mesures adoptades en relació amb 

la prevenció i control de la COVID-19 

- Les famílies o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables 

del estat de salut dels seus fills/es. A l’inici de curs, signaran una declaración responsable 

en que es fa constar que son coneixedores de la situación actual de la pandèmia i es 

comprometes a no assistir a l’escola en cas de presentar alguna simptomatologia. 

- A annex 1) hi ha el formulari de Declaració responsable. 

- En el cas de que la Declaració responsable la signi un familiar o tutor/a haurà d’omplir i 

signar el Formulari de Protecció de dades. (vegeu annex 2) 

- Les famílies poden disposar d’una llista de comprovació de símptomes, vegeu l’annex 2) 

 
 

Organització pedagògica, en situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial 
o tancament del centre. 2 

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 3 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 8 

Pla d’actuació en cas de detectar un posible cas de COVID-19 9 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció 10 

Organització de les activitats 12 

https://docs.google.com/document/d/1bouIVYz5yMDHTT1LB-gVGYeZ6fc4T69Mn3_Xs1DKlSE/edit
https://docs.google.com/document/d/1bouIVYz5yMDHTT1LB-gVGYeZ6fc4T69Mn3_Xs1DKlSE/edit
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Organització pedagògica, en situació de pandèmia com l’actual i en cas de 

confinament parcial o tancament del centre.  
 

Des del 13 de març de 2020, degut a la pandèmia que ha patit tot el món a conseqüència de la 

COVID-19, l’escola d’adults de Pineda, a l’igual que tots els centres de l’estat, de manera sobtada 

ens hem trobat amb el centre tancat i els alumnes a casa. En un temps rècord l’equip directiu i 

l’equip de professors ha utilitzat els recursos que teníem per estar a prop de l’alumnat. 

Aquesta situació ha posat en evidència les desigualtats que existeixen en els nostres alumnes. 

Farem una fotografia de cada grup: 

 

- Instrumental I, II i III, català i castellà inicial. La major part de l’alumnat no disposa d’eines 

digitals i, si en tenen,  no tenen els coneixements per utilitzar-les. El seguiment que hem 

fet amb ells durant el tercer trimestre ha estat telefònic i, a finals d’abril, vam proporcionar 

dossier en paper per consolidar continguts treballats ja a classe. Són els grups més 

vulnerables i un ensenyament a distància amb ells es quasi bé impossible. 

 

- GES, proves d’accés a grau mig, superior, accés a la universitat, anglès i castellà A.2.  

Les primeres setmanes , tot el professorat, varem fer reunions diàries per treballar 

conjuntament i recolzar-nos tots. Cada tutor de grup va trucar als alumnes per conèixer l 

casuística de cada alumne i saber si algú necessitava aparells, la majoria dels alumnes 
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disposaven d’ordinador, tablet o telèfon mòbil amb connexió a internet, i només 4 

alumnes van necessitar de material que va ser cedit per l’escola i l’Ajuntament de Pineda 

i el professorat ha posat totes les eines de les que disposava a casa per poder fer 

teletreball. Es van crear grups de whatsapp per assignatura i s’ha procurat fer un bon 

acompanyament emocional i s’han fet les classes a través  del Google Meet i la 

plataforma digital de la que disposa l’escola ha servit per penjar documentació escrita, 

videos, fer textos avaluació, treballs col·laboratius entre alumnes...ha estat una molt bona 

eina de comunicació i de treball. Una part important de l’alumnat ha fet un bon 3r 

trimestre, però un grup de joves de GES I s’ha despenjat  molt i no han treballat res durant 

aquest trimestre i no eren per causes de falta de material, si no per desmotivació. 

Tot el professorat coincideix que a partir del curs 2020-2021 incorporaran  eines 
multimèdia en les seves classes presencials i servirà per fer un canvi metodològic en 
l’escola. 

Aquesta situació ha estat un punt d’inflexió en l’educació i ens ha servit per  pensar en una altra 

manera d’aprendre. 

L’equip directiu presenta diferents escenaris d’actuació depenen de l’evolució de la pandèmia: 

a) Si la situació  al setembre és la mateixa que la que vivim a inicis de juliol, es  preveu un 

escenari d’inici de curs al setembre d’una certa normalitat pel que fa als aspectes 

organitzatius. Per tant, la planificació general dels grups d’alumnes s’haurà d’ajustar als 

criteris habituals d’organització del centre. Això no obstant, caldrà ser molt curosos en 

què els agrupaments d’alumnes siguin estables durant tot un trimestre o durant tot el 

curs, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi.   

b) Si la situació al setembre és de tancament de centre perquè ha hagut un gran rebrot i 

estem confinats a casa haurem de preveure un ensenyament a distància com el que hem 

viscut al 3r trimestre. 

c) Si veiem que hi ha petis rebrots al llarg de l’estiu s’ha de preveure un  ensenyament híbrid 

des de l’inici de curs per si hagués tancaments parcials d’escoles i poder ensenyar a 

treballar a tot l’alumnat des de casa i treure el màxim de partit. 

 

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

En aquest apartat informarem dels espais disponibles, de l'organització dels grups d’alumnes i 
docents i l’horari. 

 Equipament 

a)  Edificis i espais exteriors dels recintes 

L’activitat de l’escola d’adults es realitza a l’edifici ubicat a l’Espai Educatiu Pijoan i Cutiller situat 

al C/ Plaça d’Orient,9 i al Centre Cívic Poblenou al Pg. Diputació,8. 

L’edifici Espai Educatiu Pijoan i Cutiller està compartit amb 2 serveis més: 
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-          PFI. Aquests servei utilitza les instal·lacions al matí 

-          CNPL. Compartim despatx i una aula a determinar dia i hores. 

 

 

 

Mapa de l’espai situat al C/ Plaça d’Orient, 9 

 

 

 

 

 

b) Aules disponibles i quan i qui els utilitza 
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Relació aules  m2 Quin servei s'utilitza? 

Horari 

Aula 1 46,67 
CPNL i Escola 
d'adults Matí i tarda 

Aula 2 46,85 Escola d'adults Matí i tarda 

Consergeria 12,13     

WC 7,65     

Sala professors 
/Direcció 29,64 

CPNL i Escola 
d'adults Matí i tarda 

Aula 3 50,43 Escola d'adults Matí i tarda 

Aula 4 42,81 Escola d'adults Matí i tarda 

Aula 5 44,08 PFI i Escola d'adults 
Matí PFI Tarda 
EA 

Aula 6 50,43 PFI i Escola d'adults 
Matí PFI Tarda 
EA 

Informàtica 29,64 PFI i Escola d'adults Segons horari 

WC 5,52     

Taller 94,75 PFI Matí 

 

Al centre Cívic Poblenou utilitzarem l'aula 3 per fer anglès els dilluns i dimecres de 10 a 11.30 

amb una capacitat de 12 alumnes  i dimarts i dijous de 19 a 20.30 utilitzarem l’aula 4 amb una 

capacitat de 8 persones per fer castellà. 

c) L’aforament màxim per mesures sanitàries a cadascuna de les aules a raó de 2,5m2 per persona és: 
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Relació aules  m2 Persones per aula (2,5 m2/per 
persona) 

Aula 1 46,67 18 

Aula 2 46,85 18 

Consergeria 12,13  Conserge/secretaria 

WC 7,65   

Sala professors + 
Direcció 29,64 Equip directiu/professors 

Aula 3 50,43 20 

Aula 4 42,81 17 

Aula 5 44,08 17 

Aula 6 50,43 20 

Informàtica 29,64 7 

WC 5,52   

Taller 94,75 PQPI 

  

Coordinació amb el PTT sobre els espais i entrades i sortides 

a) Espais 

Aula d’informàtica: Podem disposar de l’aula tots els dies de 9 a 10.30 i totes les tardes 

Aula 5 i Aula 6: Podem utilitzar-les  a les tardes.  

b) Entrades i sortides 

PTT Electricitat de 8 a 13.30 i descans de 10 a 10.30 
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PTT Vendes de 8.10 a 13.40 i descans de 10.10 a 10.40 

c) Nombre de professionals que imparteixen classe 

 

Grup Alumnes 

Docents Espai Horaris 

Establ
e 

Temporal* Estable Temporal Entrada Sortida 

Instrumental I 18  M.M.G 
J.P.P 

Aula 2  15.00 16.30 

Instrumental II 17  M.P.M 
J.P.P 

Aula 4  15.10 16.40 

Instrumental III 17  M.P.M. 
P.S.A. 
D.M.G. 
J.P.P. 
M.E.C 

Aula 4  16.30 18.30 

Català acollida 18 E.V.S  Aula 1  9.00 
Dilluns 

11.00 
Dilluns 

Castellà 1 18 E.V.S  Aula 1  9.10 
Dimarts  
Dijous 

10.40 
Dimarts  
Dijous 

Castellà 2,3 18 E.V.S  Aula 1  9.15 
Dimecres  
Divendres 

10.45 
Dimecres  
Divendres 

Anglès PC 20 AM.M.
C 

 Aula 3  19.00 
Dilluns 
Dimecres 

21.00 
Dilluns 
Dimecres 

GES I 18  M.P.M. 
A.A.M 
D.M.G. 
J.P.P. 
M.E.C 

Aula 2  9.00 
Dilluns a 
divendres 

13.00 
Dilluns a 
divendres 

GES II 20  M.P.M. 
R.DC. 
D.M.G. 
J.P.P. 
M.E.C 

Aula 3  9.10 
Dilluns a 
divendres 

13.10 
Dilluns a 
divendres 

CFGM 20  A.A.M. 
P.S.A. 
D.M.G. 

Aula 3  15.00 
Dilluns a 
divendres 

18.30 
Dilluns a 
divendres 
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J.P.P. 
AM.M.C 

CFGS 17  A.A.M 
D.M.G. 
J.P.P. 
E.V.S. 
M.M.G 

Aula 4  9.15 
Dilluns a 
divendres 

13.15 
Dilluns a 
divendres 

Accés +25 17  P.S.A. 
E.V.S. 
AN.M.C 

Aula 5  18.00 
Dilluns a 
divendres 

21.00 
Dilluns a 
divendres 

Anglès PN 12 R.DC.  Aula 
PN 

 10.00 
Dilluns i 
dimecres 

11.30 
Dilluns i 
dimecres 

*Temporal: compartició alumnes 

 

 

Altres espais 

Al centre Cívic Poblenou utilitzarem l'aula 3 per fer anglès els dilluns i dimecres de 10 a 11.30 

amb una capacitat de 12 alumnes  i dimarts i dijous de 19 a 20.30 utilitzarem l’aula 4 amb una 

capacitat de 8 persones per fer castellà. 

 

 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  
 

Grup Alumnes 
Docents Espai Horaris 

Estable Temporal* Estable Temporal Entrada Sortida 

Instrumental I 18  M.M.G 
J.P.P 

Aula 2  15.00 16.30 

Instrumental II 17  M.P.M 
J.P.P 

Aula 4  15.10 16.40 

Instrumental III 17  M.P.M. 
P.S.A. 
D.M.G. 
J.P.P. 
M.E.C 

Aula 4  16.30 18.30 

Català acollida 18 E.V.S  Aula 1  9.00 
Dilluns 

11.00 
Dilluns 
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Castellà 1 18 E.V.S  Aula 1  9.10 
Dimarts  
Dijous 

10.40 
Dimarts  
Dijous 

Castellà 2,3 18 E.V.S  Aula 1  9.15 
Dimecres  
Divendres 

10.45 
Dimecres  
Divendres 

Anglès PC 20 AM.M.
C 

 Aula 3  19.00 
Dilluns 
Dimecres 

21.00 
Dilluns 
Dimecres 

GES I 18  M.P.M. 
A.A.M 
D.M.G. 
J.P.P. 
M.E.C 

Aula 2  9.00 
Dilluns a 
divendres 

13.00 
Dilluns a 
divendres 

GES II 20  M.P.M. 
R.DC. 
D.M.G. 
J.P.P. 
M.E.C 

Aula 3  9.10 
Dilluns a 
divendres 

13.10 
Dilluns a 
divendres 

CFGM 20  A.A.M. 
P.S.A. 
D.M.G. 
J.P.P. 
AM.M.C 

Aula 3  15.00 
Dilluns a 
divendres 

18.30 
Dilluns a 
divendres 

CFGS 17  A.A.M 
D.M.G. 
J.P.P. 
E.V.S. 
M.M.G 

Aula 4  9.15 
Dilluns a 
divendres 

13.15 
Dilluns a 
divendres 

Accés +25 17  P.S.A. 
E.V.S. 
AN.M.C 

Aula 5  18.00 
Dilluns a 
divendres 

21.00 
Dilluns a 
divendres 

Anglès PN 12 R.DC.  Aula 
PN 

 10.00 
Dilluns i 
dimecres 

11.30 
Dilluns i 
dimecres 

*Temporal: compartició alumnes 

 

 Pla d’actuació en cas de detectar un posible cas de COVID-19 
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- Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents 

en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari 

l’aïllament preventiu). 

- En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència a l’escola 

d’adults: 

- Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. 

- Avisar pares, mares o tutors. 

- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o 

pediatra. 

- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 

- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

- Notificar el cas a salut laboral per iniciar l'estudi de contactes, respecte dels 

professionals, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública.  

 

En cas d'aparició de símptomes en una treballadora: 

- S’ha de quedar a casa i contactar amb la direcció, que a l’hora notificarà la sospita de 

possible cas de coronavirus a salut laboral.  

- Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP 

(serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l’equip mèdic i 

Salut Pública. 

- Si es confirma el contagi per coronavirus haurà d’informar a la direcció del servei que 

haurà d’avisar a: 

o Salut Laboral de Suara a través del següent formulari: 

https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos   (que contactarà 

amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries). 

 

 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
 

Pautes de ventilació 

- És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida 

dels alumnes i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

- Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun 

sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament 

de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i 

locals de concurrència humana. 

 

Pautes generals de neteja i desinfecció 

 

- La neteja i la posterior desinfecció diària d’espais la realitza l’Ajuntament de Pineda de Mar. 

- Es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja 

i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana  

https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
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- La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 

desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és 

eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia.  

- Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la 

neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells 

de màxima concurrència. 

- Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit 

domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta 

de cada producte. 

- Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus 

de desinfectants, com poden ser: 

- Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 

5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, 

especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una 

barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i 

s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

- Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que 

és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 

5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 

- Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de 

peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.Es poden utilitzar 

també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en 

general i ús ambiental. 

- Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes 

impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà 

garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia. 

- Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció:  Les actuacions de neteja i desinfecció 

hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú 

que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats 

no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu 

ús.  

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

- Taules 

- Cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Aixetes 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans 

en tot moment. 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

A l’annex 4) hi ha la Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres educatius 
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Organització de les activitats 

L’aprenentatge s’ha de desenvolupar en un entorn d’aprenentatge segur, físicament i 

emocionalment, que garanteixi una resposta a les necessitats bàsiques de tothom, tant en 

l’aspecte personal com grupal. Un entorn d’aprenentatge en el qual sigui possible el 

desenvolupament de tots sense discriminació o exclusió i que pugui garantir el benestar 

d’aprenents i docents. 

S’ hauria de  reforçar totes les mesures socials i educatives necessàries per a que tothom pugui 

tenir una resposta en cas de nous confinaments, poder donar suport a l’aprenentatge a distància  

en un pla enllestit entre els diferents ents públics de la població ( SS-Creu Roja-Ajuntament-

Associaccions de veïns…) 

En tots els supòsits que després desenvoluparem, preveiem les  següents accions: 

- Elaboració d’un registre de Connectivitat i dispositius digitals del tothom que formi 

part  de l’escola. 

- Determinat el canal de comunicació amb el claustre i l’alumnat i, si el el cas, amb les 

famílies i establir calendari. També és molt important matenir la coordinació amb els 

agents externs. 

- És important descriure en un punt l’ organització curricular i l’avaluació , en qualsevol dels 

casos proposats. 

- Dedicar un temps a la preparació de l’aprenentatge a distància. Dedicar un temps a 

anticipar i preparar l’aprenentatge a distància en tots els nivells educatius. 

- Tenir un pla per assegurar les condicions laborals i personals del personal docent. 

- Fer un primer anàlisi de possibles perfils als alumnes amb necessitats educatives 

específiques (NEE) i també dels  alumnes que es troben en situacions familiars i socials 

d’alta vulnerabilitat. és important pel seguiment o la desconnexió de l’entorn escolar i, per 

tant, per fer un seguiment fins i tot més acuratt de l’aprenentatge a distància i 

l’acompanyament educatiu i person, si es cau. 

 

Després de reflexionar i escoltar a totes les persones implicades en l’educació creiem convenient 

parlar de 3 possibles escenaris d’inici de curs: 

a) Presencialitat total pels grups més vulnerables, és a dir, instrumental I, II i III i  aula 

d’acollida. Amb ells des d'inici de curs incorporarem eines digitals perquè coneguin el 

funcionament i,  si ens veiem novament confinat, tinguin la possibilitat de continuar amb 

la seva formació des de casa. 
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b) Semipresencial pels  grups de GES I, GES II, Curs de preparació a la prova de grau mig i 

grau superior i accés a la universitat. A conseqüència de confinament al que ens vam 

veure afectats d’un dia per altre i com de ràpid tothom és va adaptat a la nova manera de 

treballar, no podem deixar de costat tot l'après. Hem de continuar utilitzat les eines i 

incorporar-les  a la vida diària de l’estudiant; també, de mica en mica canviar la 

metodologia, anar capa a una classe invertida, on l’alumne sigui el constructor de 

coneixement amb l’ajuda del professor.   

 

Hem pensat 2 escenaris:  

- Un dia a casa i dia a  l’escola . 

- 4 dies a l’escola i 1 a casa. 

Tot dependrà del nombre total de matriculats que tinguem al setembre. 

c)  A distància si ens veiem novament confinats. Utilitzarem totes les eines i la metodología 

que  vam aprendre en l'últim confinament. 

 

Mesures de seguretat establertes 
 

Requisits incorporació alumnes 

-  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

-        Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

-  Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 
en els 14 dies anteriors. 

-      Es recomana la no assistència d’alumnes que presenten una malaltia crònica d’elevada 
complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 
SARS-CoV2. En tot cas es pot valorar conjuntament amb la família i equip mèdic de 
referència.  Malalties de risc: 

-      Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 
ventilatori. 

-        Malalties cardíaques greus. 
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-      Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 
precisen tractaments immunosupressors). 

-        Diabetis mal controlada. 
-        Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

  

Requisits incorporació docents 

-     La direcció de l’escola ha d’informar a totes els treballadors i treballadores la necessitat 

de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia 

de COVID19. Caldrà informar també, que en tractar-se de dades confidencials, les 

professionals en condicions de vulnerabilitat, poden fer la comunicació directe a salut 

laboral de Suara. La direcció es coordina amb salut laboral per saber el personal del que 

disposa per fer atenció directe. 

-      Abans de la reobertura, les professionals de l’escola hauran de fer la formació de PRL 

específica de COVID. 

-     Es penjaran rètols i cartells sobre normes d’higiene, etiqueta respiratòria, etc… per recordar 

les mesures de seguretat a les professionals de l’escola. 
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ANNEXOS 

1)  Declaració responsable 

 

Declaració responsable per assistir al centre educatiu 

  

 Dades personals 

Nom i cognoms pares, mares o tutors (sols omplir si el fill/a és 

menor d’edat) 

 

DNI/NIE/Passaport: 

Nom i cognoms del noi/a 
 

 

Declaro responsablement: 
● Que soc coneixedor/a de la situació actual de la pandèmia amb el risc que això comporta 

i que, per tant, compliré les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

● Em comprometo a no assistir al centre o si és el cas portar el meu filla/a en cas que 
presenti simptomatología compatible amb la Covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 
dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre per tal de poder 
prendre les mesures oportunes. 

Soc coneixedor/a que en cas de no complir les mesures indicades, la direcció prendrà les mesures 

pertinents. 

 

I, perquè així consti, als efectes per assistir al centre ________________________, signo la present 

declaració de responsabilitat. 

 

Lloc i data ________________________________________________ 

 

Signatura 
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2) Formulari de protecció de dades 

(a omplir pel familiar o tutor/a en el cas de que la persona assitent al centre sigui menor 

d’edat) 

 

PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 

la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades  i a la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals, Nom del titular del servei us informa: 

 

Responsable de 
tractament de les 
dades 

Nom del titular: 
Domicili: 
Tel. 
Delegat/a Protecció de Dades: 

Finalitat Per garantir la seguretat i salut de les persones degut a la situació actual 
d’emergència sanitària (pel COVID-19) i per poder contactar amb vostè per a un 
possible cas d’aïllament, seguint sempre amb les indicacions de les autoritats 
sanitàries. 

Legitimació La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones 
interessades. 

Destinataris/àries Les dades recaptades seran cedides a SUARA SERVEIS, S.C.C.L. i a les autoritats 
sanitàries competents amb la matèria i d’acord amb la finalitat especificada. 

Drets Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant sol·licitud 
adreçada o presentada al posar mail del delegat protecció dades. 

Nom del titular us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en 

el termini d'un mes que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot 

ampliar dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer 

cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes. 

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu 
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o 
exercir accions judicials 

 

I, perquè així consti, als efectes de la sortida del centre residencial ________________________, signo 

la present declaració de responsabilitat. 

 

Lloc i data ________________________________________________ 

 

Signatura 
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3) Llistat de comprovació de símptomes per a la famílies 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins 

d’aquests símptomes presenta: 

 

 Febre o febrícula 
 Tos 
 Dificultat en respirar 
 Congestió nasal 
 Mal de coll 

 Mal de panxa 
 Vòmits 
 Diarrea 
 Malestar 
 Dolors muscular 

 
Si a casa hi ha alguna persona adulta(2) que no es troba bé, marqueu amb una creu quins 
d’aquests símptomes presenta: 
 
 
 Febre o febrícula 
 Tos 
 Dificultat en respirar 
 Falta d’olfacte o gust 
 Mal de coll 

 Calfreds 
 Vòmits 
 Diarrea 
 Malestar 
 Dolors muscular 

 
 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que us poseu 
en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el 
vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 
 
(2)Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 
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4) Rentat de mans 

Mesures de protección atenir en compte: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

- Abans i després dels àpats (si mengen en el center) 

- Abans i després d’anar al WC  

- Abans i després de les diferents activitats. 

- Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

- Els diversos punts de rentat de mans han de poder tenir sabó amb dosificador, tovalloles 

d’un sol ús i papereres amb tapa i pedal per llençar els papers de forma segura.  

- En punts estratègics (menjador, entrada aules,...) es recomana la col·locació de 

dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre. 

- La responsable del centre comprovarà diàriament que hi hagi sabó, tovalloles d’un sol ús 

en tots els punts de rentat de mans i l’estat dels dispensadors de solució hidroalcoholica. 

 

Rètol de la tècnica de rentat de mans amb sabó 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vfBeqj7jxKRHBr1xGFADcl1-KW1uqdSJ 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vfBeqj7jxKRHBr1xGFADcl1-KW1uqdSJ
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5) Protocol d’actuació en el cas de detecció d’aparició de simptomatologia 

compatible amb Covid 

 

-  Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 

aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament 

preventiu). 

- En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència a l’escola 

d’adults: 

- Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

- Avisar si és el cas, pares, mares o tutors. 

- Informar-li que ha d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primaria. 

- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 

- Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

- Notificar el cas a salutlaboral@suara.coop per iniciar l'estudi de contactes, respecte dels 

professionals, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública.  

 

- En cas d'aparició de símptomes en un treballador/a: 

- S’ha de quedar a casa i contactar amb la direcció o coordinació del centre, que a l’hora 

notificarà la sospita de possible cas de coronavirus a salut laboral.  

- Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP 

(serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l’equip mèdic i 

Salut Pública. 

- Si es confirma el contagi per coronavirus haurà d’informar a la dirección o coordinació del 

servei que haurà d’avisar a: 

o Salut Laboral de Suara a través del següent formulari: 

https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos   (que contactarà 

amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries). 

 

 

6) Mascaretes i guants 

(seguir les instruccions segons l’avaluació de riscos realitzada per PRL) 

 

  

mailto:salutlaboral@suara.coop
https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos


 

                                           

                              Actualització 10/07/2020                                                                                   20/24 

 

7) Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres educatius 
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8) LListat comprovació obertura inici de curs 

 

Acció C 
En curs 

F 
Fet 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?    

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre que les que 
presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es 
posin en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 
(mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?   

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 
respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies, si és el cas, han rebut tota la informació necessària respecte de 
les mesures de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies o alumnes més grans de 18 anys han signat la declaració 
responsable? 

  

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions durant les entrades i les 
sortides del centre? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 
epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a 
distància en cas d’un nou confinament? 
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9) LListat comprovació obertura diària 

 

Acció C 
En curs 

F 
Fet 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un 
mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, i aules disposen de sabó 
suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 
(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua en el cas de hi hagin?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar, si és que es precisa?   

 

 

 

 

 


